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Referat af møde i DASAMs bestyrelse, den 21.05.2021 på Video  

 

Deltagere DASAM: Harald Meyer (HM), Zara Ann Stokholm (ZAS), Henrik Salomonsen (HS), Inger 
Schaumburg (IS), Margrethe Bordado Sköld (MBS), Signe Hjuler Boudigaard (SHB), Erik Jørs (EJ) (til punkt 1 
og 2) Morten Vejs Willert (MVW), (SAP / NEPA (Netværk for psykologer i arbejdsmedicin) 

Afbud: Lene Bech Jeppesen (LBJ) 

 

 Aktion / beslutning 

1. Valg af referent: (seneste referenter var Inger, Zara, Signe, 
Henrik, Lene, Inger, Henrik, Signe, Margrethe) 

ZAS skriver referat. 
Bestyrelsesreferater sendes 
ud til DASAM medlemmer 
via Bitten Dalstrøm 

2. Nyt og forslag fra ICOEPH, ved Erik Jørs (se vedhæftet mail). 
1) Fået penge til et projekt i Nepal.  
2) ICOEPHs hjemmeside er flyttet til DASAMs side ved hjælp 

fra MBS.  
3) DASAM er med i forhold til konference om landbrug i 2022. 

Hvordan er økonomien omkring landbrugskonferencen? 
OUH har stillet garanti. Kan konferencehjemmeside ligge på 
DASAM side? MBS kan hjælpe. Enighed om at dette er ok. 

4) Hvordan kan DASAM være mere aktiv i ICOEPHs arbejde, 
hvilken rolle kan DASAM spille? HS mener at rekruttering af 
flere medlemmer kan spille en vigtig rolle. Også muligt blot som 
observatør. 
IS Forslår en poster/oplæg til Årsmødet. Evt. skrive ud til 
DASAMs medlemmer (med fokus på de YL) omkring projektet 
og hvad der ønskes. 
MBS forslår at der kommes ud på afdelingerne, fx besøg eller 
oplæg mhp på øget interesse og rekruttering. 
SHB forslår mulighed for virtuelle møder. Mere viden om hvad 
det indebærer at deltage. 
SHB og MBS pointerer vigtighed af at nye medlemmer tages i 
hånd og gives konkrete opgaver 

EJ vil tage de forskellige 
forslag til efterretning. 

 

 

 

3. Opfølgning fra seneste referat – og orientering om snarligt 
møde med FH på deres opfordring (HM). 
Fået en henvendelse fra FH, Anne Helbo omkring et fælles 
møde, som afholdes 31. maj om diverse emner relevante for 
Arbejdsmedicin. Diverse ekstra emmer blev diskuteret, fx 
precarious work. 

HM giver tilbagemelding 
efter dette møde. 

4. Status for Jubi-møde, Årsmøde. 
Jubilæumsmødet:  
28. maj møde om de praktiske detaljer. 
Alle oplægsholdere er kontaktet. 91 tilmeldte. 

Jubilæumsmødet: 
HM og HS vil skrive et brev til 
invitation af interessenter. 
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Skulle interessenter fra AMPRO, AT eller andre tilbydes en af de 
resterende pladser? Enighed om dette. 
Nogle af de nominerede til synlighedspris er ikke på listen over 
tilmeldte. Måske kan de gøres opmærksomme omkring dette. 
Årsmøde:  
Repræsentanter er indkaldt til et sidste møde medio juni, hvor 
de sidste ting kommer på plads. 
Tilmeldingsfrist 1.7.21. 

MBS har lavet diplom til 
synlighedspris, sender dette 
til HS som sætter navn på. 

5. Nyt fra Masteruddannelsen på SDU (IS). 
Foreløbigt møde, hvor flere fra DASAM deltog. IS er 
kontaktperson, Henrik Kolstad er med i baggrunden. . Der er 
sendt undervisningsplan på lægeuddannelsen til inspiration til 
SDU. 
Der er lagt op til endnu et møde før det besluttes om SDUs 
ledelse mener uddannelsen bliver aktuelt. Derefter skal den 
søges godkendt . Hvis den bliver aktuelt vil DASAM formentlig 
kunne få en rolle. 

IS vil holde DASAM 
orienteret. 

6. Mentorordning – erfaring med første mentee? (IS). 
Ikke flere henvendelser indtil videre. 
Sender remindere ud løbende til medlemmerne, evt. til UKYL. 

IS skriver en tekst til 
hjemmesiden, MBS hjælper 
med at lægge det op. 

7. Status på årsregnskab og budget (ZAS). 
Får regnskab efter Pinse fra revisor. 

HM: Punktet rykkes op til 
start til næste møde. Budget 
diskuteres ved næste møde. 

8. Nyt fra YAM. 
YAM temadag om gravidvurderinger og  
generalforsamling d. 26/5.  
58 medlemmer i YAM. 
Udskiftning i bestyrelsen:  
MBS, SHB og Naomi Rosenberg. 
Inge Iversen og Astrid Rosenberg bliver. 

 

9. Fælles update review database – en klinisk opsamling på 
DASAMs hjemmeside? (MBS/HM). 
Ingen opdatering endnu da MBS har haft travlt med ICOEPH 
flytning. 
Der drøftes hvor reviews bedst  ligger? I relation til armoni 
instrukser? Evt. som en ekstra fane.  

HM og MBS tager en snak 
med Ole Carstensen omkring 
muligheder. 

10. Forslag om dansk register for eksponeringer i 
arbejdsmiljøet (Inger). 
Vivi, Henrik og Jens Peter er positivt indstillet. Jens Brandt vil 
overveje og vende tilbage. 
Jens Peter foreslår at udvide med andre målbare 
eksponeringer. 

IS vender tilbage efter næste 
møde. 
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11. AM-PRO nyt, forslag om workshop (MBS – se vedhæftet 
mail). 
Der er ønske fra flere aktørerer om at udvide samarbejdet med 
Arbejdsmedicin. 
Forslag: en workshop som dialogmøde mellem praktikkerne 
mellem virksomheder, arbejdsmiljøaktører og klinikkerne med 
arbejdsmedicinerne. Evt. med mindre sessioner. 
Hvor kan vi spille en rolle, hvilken rolle, er det realistisk? 
Ved tidligere Arbejdsmiljøkonferencen er arbejdsmedicinerne 
ikke tilstede. Er der andre fora? Skal AM-PRO sammen med 
arbejdsmedicin stå for det, evt. med 50% arbejdsmediciner. 

Vil gerne deltage, evt. slut 
efterår.  

12. Me Too – (HM). 
Intet nyt. 

HM kigger på det. 

13. Eventuelt – inklusive næste mødedatoer. 
Næste møder: fredag d. 25/6 12.30-14.30, fredag d. 13/8 12.30-
14.30. 
SAP – ved MVW, Har nedsat sig som sig selv som eget netværk 
idet det har været besværligt at komme under Dansk Psykolog 
Forening. 
Til Årsmødet vil SAP opløses og NEPA – Netværk for psykologer 
i Arbejdsmediciner, dannes. 

 

Nyt punkt i dagsorden: Nyt 
fra NEPA. 

 

Referent ZAS 21.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


